
  
 
 
 
 
 
 

MMoodduull  3311::   

 Server & Client Overview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOvveerrvviieeww  
 
Secara prinsip Workstation dan Server adalah Operating System yang sama, dibedakan 
hanya oleh fasilitas, tools dan “konfigurasi peran” yang berbeda.  
Workstation diarahkan menjadi computer desktop dan lebih banyak berfungsi sebagai 
CLIENT. 
Server didisain untuk menjalankan layanan program yang biasa disebut sebagai Services, 
untuk Server yang menunggu request dari Client, kemudian mengolahnya dan 
memberikan response (jawaban) atas request tersebut. 
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3311..11..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  SSeerrvveerr  &&  CClliieenntt    

Definisi Model Jaringan 
Windows 2000 bisa ditentukan untuk menggunakan jaringan model workgroup 

(peer-to-peer) atau model domain. 

 

Ø Model Workgroup 
 

 
 
Dua atau lebih komputer yang saling dihubungkan untuk memanfaatkan 

sumber daya seperti disk, printer secara bersamaan. Setiap pengguna 

(user) dan ijin akses dikelola oleh masing -masing komputer. 

Model ini menganut desentralisasi administrasi dan hanya sesuai untuk 

jaringan dengan skala kecil. 

Menggunakan Workgroup relatif mudah dan tidak membutuhkan komputer 

yang berakting sebagai server. Untuk berpartisipasi dalam Workgroup, 

Windows 2000 harus dikonfigurasikan sebagai "Workgroup". 
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Ø Model Domain 
 

 
 
Domain adalah sebuah kelompok jaringan, dimana hanya anggota domain 

saja yang dapat berpartisipasi dalam jaringan tersebut.  

Setiap anggota Domain yang akan bekerja pada domain tersebut harus 

melalui proses otentikasi, yaitu dengan memberikan nama account dan 

password kepada Domain Controller. 

Setiap pemakai cukup mempunyai satu nama account saja, namun pemakai 

tersebut dapat menggunakan komputer mana saja yang tersambung pada 

jaringan tersebut. 

Karena peran Domain Controller sangat penting, bila Domain Controller 

rusak, maka aktifitas jaringan praktis terhenti karena otentikasi tidak dapat 

dilakukan. Oleh karena itu umumnya diperlukan lebih dari satu domain 

controller. Antar domain controller terjadi replikasi dan proses sinkronisasi 

database security . 
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Partisipasi Windows 2000 di jaringan model Domain: 

Domain Controller 

Windows 2000 Server dan Advanced Server. Jika seorang pemakai login ke 

dalam domain, maka domain controller memeriksa security database antara 

lain nama pemakai, password, dan batasan lainnya. 

 

Member Server 

Windows 2000 Server dan Advanced Server yang tidak berfungsi sebagai 

domain controller. Member Server memberikan layanan berupa penyediaan 

resources seperti disk (shared folder), printer, dan lainnya. Jika Windows 

2000 Server tidak berpartisipasi dalam domain, maka Server tersebut disebut 

sebagai stand-alone server. 

 

Client 

Umumnya Windows 2000 Professional, berjalan sebagai client (komputer 

yang meminta layanan informasi pada server) dan menggunakan aplikasi 

desktop seperti Office, Publishing, Grafik dan lainnya. 

Layanan disini bisa berupa, permintaan menjalankan suatu program, bagi-

pakai dokumen, atau menggunakan printer yang terdapat pada server. 

 

Workstation Workstation

Shared Printer

Shared Files

Client-Server Network

Server
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Model network seperti di atas, biasanya diatur oleh satu atau lebih Domain 

Controller. (Domain controller adalah komputer yang menjalankan Windows 

2000 Server yang dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan kepada user dan 

komputer dalam jaringan, dan menyimpan informasi kontrol penempatan data 

dan mengatur interaksi user-domain, seperti proses logon user, otentikasi, dan 

pencarian direktori). 

 

3311..22..  DDoommaaiinn  aanndd  DDiirreeccttoorryy  SSeerrvviiccee  CCoonncceepptt  
Domain secara definisi adalah, kumpulan dari beberapa komputer yang 

didefinisikan sebagai administrator dari Server Windows 2000 yang berbagi 

database direktori yang serupa. 

Satu domain memiliki nama yang unik dan menyediakan akses untuk 

mengumpulkan account user dan group yang diatur oleh administrator domain. 

Setiap domain mempunyai kebijakan keamanan masing-masing dan memiliki 

hubungan dengan domain yang lain dengan batasan keamanan masing-masing 

dalam jaringan Windows 2000. Active Directory dibuat oleh satu atau lebih 

domain, yang masing-masing dapat berkembang ke lebih dari satu lokasi fisik. 

Biasanya, suatu organisasi menggunakan satu atau lebih model domain yang 

direkomendasikan untuk Windows NT Server, seperti berikut: 

• Single domain  
• Master domain  
• Multiple-master domain  
• Complete trust  

Setiap model tersebut didasarkan kepada konsep Master Domain (atau domain 

account) dan Resource Domain. Perbedaan antara tipe domain tersebut tidak 

berdasarkan softwarenya, akan tetapi bagaimana penggunaannya. Master 
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Domain biasanya mengatur user dan group account, sedangkan Resource 

Domain mengatur resource network, seperti bagi-pakai file dan printer. 

Jika model domain sekarang adalah domain tunggal, kita dapat menggunakan 

fitur baru Windows 2000 dan Active Directory untuk mengurangi jumlah domain 

dalam network kita. Ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut:  

 

3311..33..  IInnssttaalllliinngg  &&  CCoonnffiigguurriinngg  SSeerrvveerr  
Merencanakan struktur domain 

Struktur domain yang paling mudah diatur adalah domain tunggal. Pada saat 

perencanaan, kita harus memulai dengan domain tunggal dan menambahkan 

domain tambahan ketika model domain tunggal tersebut tidak sesuai dengan 

kebutuhan. 

Satu domain dapat dikembangkan menjadi beberapa site dan menyimpan jutaan 

objek. Struktur site dan struktur domain terpisah dan fleksibel. Satu domain 

dapat dikembangkan menjadi beberapa site, dan satu site dapat memasukkan 

pengguna dan komputer yang dimilikinya ke beberapa domain. 

Kita tidak harus membuat domain tree yang terpisah tergantung kepada 

organisasi seperti yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam domain, kita bisa 

mengorganisasikannya sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa mengatur setting 

Group Policy dan menyimpan user, group dan komputer ke dalam struktur 

organisasi. 
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Menginstall domain controller 

Untuk menginstall domain controller: 

1. Klik Start, pilih Programs ⇒ Administrative Tools, kemudian klik 

Configure Your Server 

2. Klik Active Directory, kemudian klik Start untuk memulai panduan Active 

Directory Instalation. 

3. Ikuti perintah dalam panduan tersebut. 

 


